Secretariaat fractie: Gerrit Migchelbrink
Oosterkerkstraat 14, 7121 AK Aalten
Telefoon: 0543-475864
E-mail: fractie@progressieve-partij.nl

Vragen n.a.v. voorjaarsnota 2011 van 14 april
Wij hebben als fractie de voorjaarsnota goed doorgelezen en komen tot een aantal
vragen naar aanleiding hiervan. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich richten
tot dhr. Uland.
Algemeen:
Redactie en indeling. Jaarlijks terugkerend onderwerp. Kan er enige eindredactie
plaatsvinden voor zowel de onderlinge verwijzingen in de hoofdstukken als tussen
de hoofdstukken zelf.
Inleiding
Pag.6: Instellen stroppenpot (5,5 miljoen): kunnen de genoemde bestemmingen niet
gewoon uit de algemene reserve gedekt worden? Graag goed motiveren en
financiële onderbouwing als het komt tot een voorstel bij de behandeling van de
jaarrekening.
Worden de te nemen maatregelen met het eventuele saldo van de Stroppenpot
tevoren vastgelegd of bepalen we dit als het zover is?
Pag. 7: Hoe hard zijn de opgenomen bedragen in het totaal overzicht? Gezien
resultaat 2011?
Nuon Dividend, welk dividend wordt hier bedoeld? Dit was toch al weggevallen? Of
heeft u incidentele middelen gebruikt ter dekking van structurele?
Pag.8: Wanneer en hoe heeft u de kosten voor de migratie van de ICT in beeld
gebracht en gevraagd dit op te nemen binnen de begroting? En hoe heeft u dit
gedekt?
Programma 1
Pag 10: punt 2, in hoeverre wordt dit gezamenlijk opgepakt met Doetinchem e.d.
immers een groot deel hiervan zijn ICT toepassingen.
Pag 10: punt 4, handhaving. Kan in het vervolg de formulering onder het kopje “
Uitvoering” wat concreter: welke zijn dan de vastgestelde prioriteiten, hoeveel
bedrijven met welke belasting voor de omgeving zullen gecontroleerd worden?
In hoeverre wordt bij de pilot handhaving gekeken naar samenwerking met
omliggende gemeenten en de ervaring meegenomen van overheidsinstanties die
verder dan ons zijn?
Programma 2
Pag. 11, punt 1, kolom 2, 3e alinea: Er wordt nieuw beleid geformuleerd voor nieuwe
functies in het buitengebied: hoe en wanneer worden raad en burgers en buitenlui
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hierbij betrokken.
Pag. 11, punt 2, Duurzaamheid, Afvalscheiding: Er wordt nieuw beleid over afval
opgesteld: hoe en wanneer worden raad en burgers hierbij betrokken?
Pag 12, Toelichting op het stoplichtmodel,punt 1, bullet 5: op basis waarvan wordt
de handhaving van reclameborden aangepakt. Wanneer zien we in het landschap de
eerste resultaten?
Pag 12, Toelichting op het stoplichtmodel, punt 1, bullet 9, herziening
bestemmingsplannen buitengebied 2014: hoe en wanneer worden burgers en raad
hierbij betrokken?
Pag 12,Toelichting op het stoplichtmodel, punt 2, duurzaamheid. Hier valt het
woord “ Regiocontract” . Kan een overzicht gemaakt worden welke projecten nu zijn
ingediend voor het regiocontract en welke gehonoreerd zijn in welk jaar? En wat dan
daarvoor de noodzakelijke gemeentelijke cofinanciering met dekking is?
Pag 13, De tabel en bullet 9 leiden tot de conclusie dat u niet meerjarig
raamt,immers u neemt de kosten voor het herzien van het bestemmingsplan
buitengebied op voor 2013 en 2014 of wist u dit vorig jaar nog niet?
Pag 13, P2.004: Wat is SGW.
Programma 3
Pag 14: Stichting Figulus Welzijn: hoe en wanneer worden raad en burgers bij het
beleid, de doelen en het activiteitenplan. Tijdens de presentatie gaf de directeur de
indruk dat de raad daarbij niet betrokken wordt.
De nota vrijwilligersbeleid niet alleen in concept naar de WMO-raad maar ook naar
de diverse organisaties. Graag zien wij dat dit kan. Hoe gaat u dit regelen?
Pag 15, 2. Welzijn: Mogen wij uit de lap tekst in de derde kolom afleiden dat we
voor het jaar 2013 contracten tegemoet kunnen zien tussen College/Gemeente en
Figulus?
Pag 16, P3.001, Hoe zorgt u dat er geen onnodige uitgaven worden gedaan en de
overhead niet te hoog wordt bij de Welzijnorganisatie? Wat is het huidige overhead
percentage?
Pag 16, P3,002 Structureel hogere bijdrage CAK. Is deze stijging eenmalig
structureel (of kan dit jaarlijks stijgen) en was deze niet te voorzien?
Pag 17, P3.007: Hameland en Connecting2You komen binnenkort met een
gezamenlijke aanpak werkervaringsplan. Wij willen eerst een discussie/besluit over
de uitgangspunten en randvoorwaarden en pas dan een uitvoeringsplan.
Pag 17 P3.008, Participatiebudget. De korting op het P-budget is toch al sinds
oktober 2010 bekend (ook meerjarig). Wat betekent de zin: “ Het inkomensdeel
wordt dan maximaal belast en de meerkosten komen in aanmerking voor
vergoeding in aanmerking “

Pag 18: Kulturhus, in de WMO is men bezig met een Kanteling, in de grotere
gemeenten ook op het gebied van Welzijn en stenen. Kan er niet beter een
onderzoek komen welke bestaande gebouwen geschikt zijn voor dit soort
activiteiten?
Programma 4
Pag 19, Actueel, Doordecentralisatie: Kan dit stukje tekst herschreven worden in
begrijpelijke taal?
Pag 20, 1 Onderwijshuisvesting, CBS ’t Welink: Zijn er consequenties voor de
gemeente als de ruimte voor Zonekinderen ivm het teruglopend aantal kinderen
(hogere bijdrage ouders) niet volledig bezet wordt?
Pag 20, 5 Voorkomen en bestrijden schooluitval. Kunnen er in kolom 3
(streef)getallen genoemd worden?
Pag 21, P 4.002. Kan dit krediet maar zo verminderd worden (of was het bedrag van
€ 35.000 daarin al bestemd en opgenomen?)
Programma 5
Pag 22: Lokale Omroep: Gaat de lokale omroep 30 mei halen (u bedoelt hier vanaf
mei 2012?
Programma 6
Pag 25, punt 1, Gezonde economie: kolom 2, er wordt aangegeven dat de leegstand
van de winkels gemeten wordt, hoe, wanneer en krijgt de raad overzichten?
Pag 26, Toelichting, 1 Gezonde economie, laatste bullit: Kan het project “Kernen
met toekomstbestendige centra”ter inzage gelegd worden. Wat doet een
Rijksbouwmeester daarbij?
Programma 7
Pag 29, budgetbijstelling: de verschuivingen t.b.v. het Centrumplan: moet dat bij
voorjaarsnota “besloten”worden of is een (inhoudelijke) koppeling met een
raadsvoorstel niet beter?
Pag 29, P7.002, Waarom moet de gemeente meebetalen aan parkeerplaatsen van
het crematorium?
Overhead
Pag. 33, Facilitair, OH.005: Wat was de oorspronkelijke raming voor rechtskundige
adviezen; moet er nu € 44.318 bijgeraamd worden? (wat is de onderbouwing van dit
detaillistische bedrag?)
Nieuw beleid
Pag 40: NB.001 : Wat is POHO
Namens PP,
Guido Uland / Joop Wikkerink / Gerrit Migchelbrink

